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 .םידחוימ םיגימצ - אז[ כ

 םישאר םִע לגר-יכלוה - (0 כז זכ

 .םישפוטמ

 .תויצסומ םע תויווג - 11[י7י5ו/\ <א5

 וי

 .םייטא לגר יכלוה - [:\5צ צץ

 ,לגר יכלוה ינימ - א צד 58

 !ףוריט - [:1אא א



 .ירוחא רעבמ - 5

 .םישקומב שומיש תלוכי - ככ[
 .ןמשב שומיש תלוכי - 1.101 אסמ
 רש יי 0
 ,לגר יכלוה דימשמ - 27
 .םיביואב לפטמ - קס 0

 .םירביא קרפמ - 0011155 צ 5

 ,םיפוקש לגר יכלוה - א 5
 .םיבינגמ לגר יכלוה - 0 א
6 

 % .ןועגישב םיפקות
 ,םיפחהמ לגר יכלוה - 7%

 ,םירזומ לגר יכלוה - אתא

 םינמש לגר יכלוה - זקקסז אז

 .הללאל

 .םיקבדומ םיקרה - 1059

 .םיחרזאב לפטמ - 60

 ,רתוי קזח ןוירש - 6565 10 %(ג

 ,רתוי בר חוכ - 1

 .תפסונ תויביסרגא - 0 אז צ

 שי כי 00

 ןוירש - 0050257 5026(00 1 6 \(נ

 .לופכ

 .לופכ חוכ - 0

 תויביסהגא - (כ250א 5 'צ אז צ

 .הלופכ

 - ספסצ א5 ג דיז| פע 5

 !לופכ לכה

 .יברמ ןוירש - דא
 .יברמ חוכ - \ 5

 ימי קיימים ₪ וו א

 יי א
 ו

 .ףסונ ןוירשל
 ו )ו
 ירי
 םוקמ - ד 5 1,

 .תפסונ תויביסרגאל

 ףסונ םוקמ - דד 5

 !לכהל

 .ןוירש סונובל םוקמ - 5
 .חוכ סונובל םוקמ - 5
 סונובל םוקמ - אד 5
 .תויביסרגא

 לש סונובל םוקמ - 5

 !לכה

 אל םיתוש םא - אאא

 ...םיגהונ
 .לגר יכלוהל רויבהל - ץקצ תא

 יכלוהל העגרה רודכ - א

 ,לגר

 .חוכ תפסות לוטיב - 0צ עס תאנקאס

 ו יי

 .תינוכמה לש ירוחאה

 וזועניש - ם0א0₪
 ךלש תינוכמה - עא גאפעכ

 !תמלענ



 טס םה5ו ופ=

 .האר) עיגה קר 0 / ת₪51.ןכ קחשמה |
 ' .טעמ אל ונאצמ רבכו ,(הז ןויליגב הבתכ

 שי םיטי'צה תא ליעפהל ידכ .ורובע םיטי/צ

 .קחשמה ןמזב םתוא דילקהל
 .הצצפ רגשמ - 8
 . תינוכמה ה תצרופ הקלד - םשחא

 0 .ךלש
 0 \- תפחרמ תינוכמה - מא

 . - וי

 , 2 ו

 כ הקיבה עקרק - ד
 שמ תקבדנ תינוכמה - 18

 . ליט :ומכ תגהנתמ תינוכמה - א[
 = ,תורחא תוינוכמ החוד -

 דאו האק

 .בשחמה
 |- תופעומ בשחמה תוינוכמ - ד תא

 : .םלענ ודנרוט ידי

 .תופחרמ תוינוכמ - 0

 .ריוואב תצפוק ךלש תינוכמה - 1% זק

 רגשל יחכ 4 לע ץחל - 1. א(ה

 התא /- ו 2 7

 = = ,הנופ
 ."תיצמ" תינוכמ - [ ד

(0 
 תוזז אל בשחמה תוינוכמ - 51 .םק

 .תוציאמ קרו םידדצל

 | יי תחא תוכשמב 6 4

 ביד" בצמל רובעל ידכ 1 שקמ לע שקה

 ילכ לכ תא לבקל ידכ \108 = םושרו

 בצמל תשגל ידכ 10000 וא ,קשנה

 ,"לא"

 טסו

 - . .לש םירחתמל טאומ ןמזה -
 .חצונמ -יתלב הנ התא / 0

 / .גלש - ה 2

 םפדוה א ₪2

 אוה ךא ,ךכ לכ רכומ קחשמ אל הז םנמא
 קזחה ,ישארה טירפתב .יידמל ביבח ןיידע

 ידכ םיצוחל 6:-ו 5314 ,6ו8 םישקמה תא

 דלקה הז ךסמב .םיטייצה ךסמ תא לי 7

 א 0

 לכב תורחתהל ככ - 1

 .ת

 :לכ תא רוחבל רשפא - יז

 .תופילא ב

 .תאז
 לכל תשגל רשפאמ - 96000 98

 .תומישמה ךסמב תומישמה

 רהה תא הנשמ - 101067 /[סטה 5

 םיפוצרפה םע ,רומשאר רהל ,1-5 תומישמב

 .קחשמה יננכתמ לש

 ףוס לש עטקה תא גיצמ - "18866 6

 .קחשמה
 ןומיאה תומישמב למסל ןתונ - (88'2ז86

 .יריא אטבמ ו |

 ןיינב תא הנשמ - 588 [וזסה|

 .7 הגרד הדקפמל 611 001.-ה

 .(?הז ,ישומיש הז) ץולפ - ה אוז הז

 ונומת תדיכל רשפאמ - 4 5610016 (0ח

 לע הציחלו 18]01+5| תקזחה תרזעב

 .ינמיה רבכעה רותפכ

 , לכל השיג רשפאמ - 86 02008 6201

 .םיפסונ םיסונובו םיבלשה

 , !בוט ובישקת - טמא ₪ 166

 חטמה לכ תא ללב < [1סהע ]א 1.601

 .ראדרה ךסמ לע

 שקמה תא ליעפמ - 11411 1,100

 ."טרופלט"
 שקמה תא ליעפמ - 1186 ג אט6 כה

 ."תוניסח"

 תפסות" שקמה תא ליעפמ - 788% 86

 ."תשומחתה

 שקמה תא ליעפמ - 01166 זסק

 ."הרטמ תדמשה"



 יעפמ - סה אס! 1088 מ
 סא 0

8 

 ,תיחכונז

 תיחכונה הרטמה
 הרטמה ירוחאמ ן- ו ב

 ועו אוד חס

 קמ ץקלנב 0 רבכעה תרזענ
 וש

 הל הסנמ ינא .2 קלחב תימיכח
 םעפ לכב והשכיא לבא ,ןיינבב =

 זחמ תוקעזאה תא ליעפהל
 ו

 .תילעמה
 זהש ידכ הלבקה תדיקפ תא גורה
 דסמל בנגתה .הקעזאה תא ליעפת
 גוכיהו תופפוכתה ידכ ךות ,ישארה
 זב בנגתהל ךשמה .ךלאמשמ ינשה
 וש חקו תונולחה דיל ףפוכתהל רוכז

 חא גורה ,לאמשמש תלדה ךרד סנכיה ,ףוסב
 = .תילעמה חתפמ תא שפחו רדחבש רוחבה
 :םשמו תילעמה לא הרזח בנגתה וישכע
 .דבל ךשמה

 חה 0: דוופשמ 5
 מ .קחשמב \ ו ו ו

 .םושמ ךא , א גזל 0 דזה

 שי םאה ?ספספמ ינא המ .תוריהמב
 . תינושארה השילפהמ ענמיהל יהשלכ
 .-- 2  תלסחמש תאזה

 םיבאמה ישנא דע |[ מגל ,תוגלטמ
 זא קר .םהלש תומדקתהה תא ףוסבל םירצ

 ידכ יתמצוע אבצ ךמצעל רוציל ןמז ךל היהי
 טושפ איה ילש הצעה .תויביסרגאב ביגהל
 .תפסונ םעפ תוסנלו ,רתוול אל

 ו

 ינשה בלשב 51102600) קחשמב עוקת ינא
 השיא .אז[ גה 6 לש

 תא אוצמל ינממ תשקבמ תחא



  ינבא יש :תאמ

 / 0 5 יתיסינשכ יל הרקש המ הז | |
. - 0 4 - | | 

 | . ךשמב וו וחתיפ ו 8. 0 תא א

 ... תא יקלח ןפואב ילוא ריבסמ הזו ,םינש שולש
 . אב קחשמהש ,ונלש תינושארה ןטבה תשוחת =

 םייתימא תוירא לומ בצייתהל ץלאנו םלועל |

 אחא .םירחאו 00036 11 ,זז]1- 16 מכ

 ,תרחא .הנקסמל יתעגה םימי המכ רחאל

 .ףא תוקחל \ רמייתמ אל .1ו0ח8 שא. 06010

 < המב תקסוע ולש הלילעהו תויה ,םהמ דחא

 - ואצמי םהו ו םיעזג רפסמ ויהי םוקיב םא הרקיש = =

 | . .ןמזה ותואבו םוקמה ותואב םמצע

 םהמ מ

  קהשמה רפ ---
 | -- םושייבתמש | ה .תא  םיריכמ

 = המלא יטרס לע םיפורש םהש תודוהל 0
 םה .ןושיל םיכלוה םלוכש ירחא לבא | |
 | כמו ?םהב םיפוצו היזיוולטל םיבנגתמ = =

 תושעל = .
 יישעמ אלא  ם

 ה .תויומד .שולשמ |
 ו ..רזייח וא - 0

 ןבומכ ?יטננימודה היהי ימ ?דורשי |
 יבלשמ דחא ףאב תררבתמ אל ךכל הבושתהש 0

 .םילבקמ םירמו םיזע תוברק רחאלו ,קחשמה
 < .ךלוה אל דחא ףאש תשאיימה השוחתה תא

 8 ,הזה ו תא רש 0

 . ליבשה םיחתפמהש / ןויצנ רופיסה תניחבמ |
 ה אלו

 . . הלילעק

 וליחתת \ .סנירמ | .- .תויחל .ורחבת םא

 : /,םירזייח 7 לע הבאשנש .היינוא לע קחשל

 . לש םינתשמ ינימ לכ ופסוותי ומדקתתש לככו
 ךכ .םכינפל ולגתי םישדח .םיזמרו תומישמ

  םא קר ו אובי 5 תווצ ולשמל |

 -- .רופיסה ל 0 יהל .םירחובשכ

 .הירוטירטב ותחנש םדאה ינב לוסיח תוארוהב
 .תדוקנמ קר רופיסה ותוא טלחהב הוו הםתש

 תומישמה לש :ןמזה תודוקנ רשאכ ,תרחא טבמ | /

 = והנגה וא לש הרקמ הפ ןיאו תונתשמ

 | תא וצמל :ולכות | טושפ אלא

 . תודרשיה תוברקב םכמצע =

 0 ילב וליפא םישק 8

 . .'  םתא א פל ל ו ו

. % 

 2% ו 2 5 = 1 קל וי ו
 ה < ו 9 עי יב ל

 ו ב ו ל 0

 : י ו \ +

/ / 
= 

=< + 
:%- 

 = | = םכרומ יידמ רתוי רופיס ואיב
 .  .ןמז תורגסמב תשחרתמש הרצק ה /
 תחאב קחשל רוחבל םילוכי ונאו ,תונוש |.

 | / ,סנירמ 5
 0 = תחא םירחוב | =

 | אל 0 יתימא םולח אוה תויומד שולשמ

 - ואצמת ןתוא תולועג תותלד ירוחאמ זמ םירוטרנג
 - פה תולה

1 

 \ ,תונוכתה ,ןפוא לכב .ןהמ תחא ףאמ ובזכאתת

 = /דואמ טבמ תדוקנ ול שיש ןה רזייחב תוטלובש

 = =>ןוולגו ולש .תוריהמה ,השענה לע תדקוממ

 :.ללוכ הזו וניפיצש המ קוידב םה העונתה

 8 ל ירשפא חטשמ לכ לע םירבעמ

 52 .ינש ריקל דחא

 5 תא שי ,תאז תמועל ,סניראמה לייחל |

 | " חדקא ללוכ ,]ג00% - ב .םתבהאש קשנה ילכ

 = ,תישילשה .תומדה .העונתה יאלגו טז -ה

 = םירכומה קשנה ילכמ תינהנ ,קזס08ו0ז-ה

 = רובעל ותלוכיבש אוה בושח רתויש המו ,ולש |

2 - 6 2 

 י :
- . 0 5 
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2 | 2 
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 \ ו ."
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 | .האורל ךופהל וליפאו םייתוזח םייוניש ינימ לכ

 המ הזו ,הארנ וניאו

 = וב דחוימש
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 תמדקתמ היגולונכט
 השימחב רבודמ ,םיבלשה תסדנה תניחבמ

 השישב ,רזייחה תא םיקחשמ םתא םא םיבלש
 שישכ ,שז60310ז - ל וא סנירמה לייח תומדל

 ורשפאיש תומד לכל תונוש סונוב תופמ שמח
 טבמ תדוקנמ קר תורטמ ןתוא תא קחשל םכל
 תרדוסמ הבשחמב ךרוצ שי ,ןכ ומכ ,תרחא

27 

 חטב (20866-ב וקחישש ולאו ,תנגרואמו
 םתסש דיגנ םא םינווכתמ ונחנא המל וניבי
 םדקי וא ליבוי אל הליחת הבשחמ אלל ירי
 ,םוקמ םושל םכתא

 התשענ תיתוכאלמה היצנגילטניאה תניחבמ
 ןניא תויומדהש ךכ ידכ דע תרדהנ הדובע ןאכ
 ןהלש תוגהנתההו הלילעה יפל דימת תולעופ

 ומייסתשכו ,היופצ הנניא ,
 ןכיה ודמלת ילוא בלש

 אל ךא בבותסמ ביואה

 ביגי אוה ךיא תעדל ולכות
 .םכתוחכונל

 ןיאש ףיסונ הז רשקהב

 תלועפ עצבל תורשפא

. . 
 + ו 4 +

7 
 - . 0 -' ג,

9 0 
 7" = + מ ו 00 <>:

 ,םלשה ךותב שממ םייוצמ םתאש ןמזב הרימש
 ידכ םירזוח םירודיש הברה וכרטצתש רמוא הזו
 ןיבהל השק ונל .תולודגה תופמה תא םילשהל
 תיטקרפ הדמע יהוז לבא ,הזה ןיינעב בוט המ
 םיצורש םיחתפמה לש תיגולואידיא םגו
 לומ  תצק םיצמאתמ |ותוא | תוארל
 .תיתוכאלמה היצנגילטניאה

 הרואפתה

 תויומדח שולשמ תחא לכלש ךכב בשחתהב

 הלש םיילאודיבידניאה םינויפאה תא שי
 תא תונבל ךרוצ היה ,הל תדחוימה תולוכיהו
 לש יטמתמ בושיח ידכ ךות קחשמה יבלש
 ץחל ,ילמיסקמ הבוג ,קיודמ הציפק קחור

" . 

8 / 
. 
= 

 <%--- 48 דומעב ךשמה

 6[ מכ



 יקצסולופ ןרע :תאמ

 או אוג -ש -- אל הז

 רב ה ןוויג ל קחשמה תא רפשל החילצהש ו ,השדחה הסרגל | .חהייפיצב םיינרופיצ

 ...רובש אל הז םא
 61 וו יבבוח ;בר ןמז הזמ

 .םינוכדעבו 6/2 -ב וקפתסה אא

 ותיא איבמ אוהו עיגה 613 ,תעכ .םינוש

 < תויורשפא עפשו ירמגל שדח קחשמ עונמ
 = םג .קחשמל הכישמו קמוע תופיסומש תושדח

 2 .םיטירפתהו הלק 0 תחיתמ רבע קשנמה

 ו | םינוש םיכסמ ןיב רובעל םירשפאמ טיסה

 <  םאש ,טושפ ךכ לכ קשגמה ,השעמל .תולקב

 = 'םא םגו ,תיבב שיגרת ,רפעב 6%1-ב םתקחיש

 , .רדתסהל ולכות ,קחשמה לע םלועמ תעמש אל

 .תולקב

 .חחמ = הדוח 015 5-0 ה הצד השש

 לסוחש ץז 07 ₪6 חה

 חוה הלועמה קחשמה לש רכממה ופואה תאו

 ןווגמ אוה 7 םימישרמה םירופישה דחא |

 עדימה עפש ןיב רורבל םירשפאמש םירטליפה

 תריקחב תובר תועש תולבל רשפאו ,תוליעיב

 קושבו םינומיאב ,תוקיטקט יונישב ,קחשמה

 לב 0 רשפאש הדבועה םג .תורבעהה

 איה ,עקר ב ןכדעתמ קחשמהש ו תאז

 תושעל רשפאש ןוויכמ  ,רתויב .תישומיש

 תואצותו עקרב הצר הנועהש ןמזב םיבר םירבד =

 ,םלועה | .תועיגמ םי /

 ה תת/ןמא 1/0400 -ל המודב
 םילבקמ ןאכ םג ,8\ לש וג

 קושל .עגונב :,ינורטקלא .ראודב םינוכדע <

 תויללכ ג .:תועיצפל | .ותורבעהה .-/

 [!ז5ז םוצופוסח וו 5

 גה 6 0[ 19

| 7" 98 

 ןויער אוה ינורטקלאה ראודה םנמא .תופסונ

 לש םזילאירה .תריוואל רזוע .אוהו  ,ביבח

 יי

 ןומה (רוגסל וא) אורקל ךירצ התא רשאכ

 יי 7 ל

 התייה ותוא ןיימל וא ראודה גוס תא עובקל

 ןיא - ןוגיהו רעצה הברמל ךא ,ןומה הפיסומ

 - :.ארונ אל .עגרכ וזכ תורשפא

 .הרפוש קחשמה ןמזב העיפומש תונשרפה םג

 יתרוסמה :ןונגסה תא רוחבל ןתינ ,טעמ

 וא (תידימת תנכדעתמש טסקט  תונשרפ)

 םישדחה םיכסמהמ דחאב רוחבל רשפאש

 ןמזב ךיניע לומ םינכדעתמ םינותנכ תופצלו

 0ו00וח8 סח 6
 ופשוט! הוי 80 0

 וגלו" הווי

 ו 177
 וסוושה שו[ אס 5 פז

 , 33001 01 8 לז
0 6 

 תה
 ו

8 | )*3 2|=% 

 וז | 0 5

= 9 

 5000| חץ יש
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 עיפומ תינמז וב רשאכ ,םדקתמ קחשמהש
 2 הברמל ל .ךסמה תיתחתב תונשהפה לש ריצקת
 = | תילקוו תונשרפל בישקהל תורשפאה ,לזמה
 :הטיאהו תילבז יד התייה איהש ןוויכמ ,הלטוב

 רתוי קחשמה תא . יטא ק קחשמה הככ םגו) י"ד
 .(יידמל

5 
 תונוכת םע .םינק יחש רתאל תרשפאמ םישדחה 0

 ...רתוימ ץמאמ אללו ּת
 . לכ . ,שופיחה תו
 : ןקחשה םימוחת ול

 יב ,רעשל הטיעב ,תורי יש
 תיוותו םיוסמ ליג חווט עובקל ,('וכו כו לוקית /

 !הקיטקט
 רתוי .הבורמ 8 תעכ עיצמ 3

 ,ךלש הצובקה לש םינומיאבו הקיטקטב

 ןיבמ יל םג רשפא .קוחר חווטל וא ידימ
 תויורשפא עובקלו שארמ םינכומ םינבמ רחבמ

 רודכה תקזחה ,תישיא הרימש ומכ תופסונ =
 השעי המ עובקל רשפאמ וליפא 6/2 .יוכו
 " תעשתמ | דחאב אצמנ רודכה רשאכ ןקחש לכ
 תא םיניצמו .םירזוח םה-> "םאה .הנגהב ןהו הפקתהב ןה ,שרגמה יקלח

 רתאת שופיחה תורשפאו ;תילמיסק מ ריחמ
 .םינועש םירכומה םינקחשה לכ תא ךרובע |
 םה תונורשיכה רדייצ .תנייצש םינוירטירקל 2

 ו ,ם = = שומישל םיבכרומ הפקתה ינבמ רוציל רשפאו

 םהב - םייותיפה

 ידכ "שמתשהל

 - וי
 ,דועו דועו דועו ,ךלש

 , םיטנמלאה לע רובעל יתקפסה אל םג
 לע ולש תויטאה ומכ קחשמב םיחלצומ תוחפה
 הדבועה ,לע -יבשחמ םניאש םיבשחמ
 ראודה ,םינותנ יידמ רתוי תצק םימייקש
 "והשלכ בלשב ןבצעל ליחתמש ינורטקלאה
 ,תמאה .טנרטניאב קחשל תורשפאה רסוחו

 הקספ יתשדקה אל הללגבש תירקיעה ה |
 תונורתיהש איה ,13\6 לש תונורסחל המלש |

 ימו ,תונורסחה ו | 7
 ' בל םישי אל .לגרודכ  לוהינב ןיינעתמש = םינוג

 0 הדבוע .םימיאתמ .-
 תא םיטפוש תונורשיכה .לדייצש

 " םינקחשה ::תלופי

 דממ ףיסומש המ ,תיביטקייבוס
 ו ו ק ףסונ יטסילאיר / -

 -דייצ לכש -- 2 7 ףסונב -

 | הרוצב

 .הנהמהו רכממה קחשמב בהאתיו תונורסחל =
 י.הזה

 = כ 0 םינקחשה
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 ,ןכבו ?תועיפשמ .תמאב ןללה תויורשפאה לכ
 ולש תוטלחההש בושחל הצור היה ןמאמ לכ
 ,קחשמה | לרוג תא תועבוקש ולא ןה
 "דימת < אב זק א[ ג( -ו

 .הרוצב | קוידב וזה השגרהה תרבעהב ןייטצה

 תא םינשמש רחאל ,השעמל .רתויב הבוטה

 ז תצק םיסנתמו שארמ םינכומה םינבמה
 . = = תומיוסמ תוקיטקטש םילגמ ,תוקיטקטה ךרוע
 : םייפיצפס םיבצמב תורחאמ רתוי בוט תודבוע
 ול 5 העפשה שי ךלש תוטלחהל ,רבד לש ופוסבו
 = םינקחשה תלוכילש ריכזהל םג יאדכ .תרכינ

 ו
 = רנתוא איבמ הזו ,ךלש הצובקה לש תיבקעה
 < .םיזוחהו תורבעהה קוש - אבה קלחל

 613 ,הרדסב םימדוקה םיקחשמל המודב
 קיודמו) םוצע עדימ סיסבב אוה ףא רדהתמ
 דע וניאר אל ותומכ הדימ הנקב (אילפהל
 אוה שוכרל רשפאש םינקחשה רפסמו ,םויה
 יי

 וק 08855
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 . 0 7 - תוליע

 0 לע) ה אל ןיידע ₪
 תורוכשמה) .קחשמה ךרוא לכל אצמנש
 םיעמשנ  םישרוד םינקחשהש םיאנתהו
 ,(םהלש םיישיאח םינותנה םג ומכ ,םייתימא
 לע ,הדותעה תרהבג לוהינ תורשפא לע
 חלשיהל םילוכי םינייטצמ םינקחשש הדבועה
 ןווגמ לע = ,תימואלה .תרחבנה .יקחשמל

 | דעב

 קשנמ ,קיודמו ייקבע עדימ סיסב
 קחשמ תורשפא ,חונו רכומ
 | . תוקיטקט ךרוע ,תימוקמ תשרב
 :תרחבנ לוהינ תורשפא ,הפושמ =

 ו
 | :.םיטסילאיר
₪ | 
 ;םינותנ ףדוע ,ריהמ בשחמ שרוד

 לע םיתעל הלועש ינורטקלא ראוד
 קחשמל תורשפא רסוחו םיבצעה =

 .טנרטניאב

 דעי להק

 ויא ?םכתא ןיינעמ לגרודכ לוהינ
 וצור - תרחא תורשפא ם7

 וקחשמה תא שוכרל



4% 
 היגטטרטםא

 ןמדירפ ילט :תאמ

 לכמ היגהל דמוע דוטסווהמ פטח

 יאדוול בורק ךא ,עגר לכב רבע

 .וינפלש ןועגישה אוה וא \ק?0%-ש

 בושו ךכ לכ ירוקמ אל 8 ושמה ,הדוז

 ,הדקפמ םיקהל ,ןמש בואשל םישרדנ ונא

 םיקנטו םיליט ררחשלו היגולונכט רוקחל

 תא השוע אוה םגשכ ,ביואה רבעל םיינתמיא

 אוה \ץ 402% ,תאז לכב ךא ,רבדה ותוא

 6:6(: ןונגסב רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא

 .םהב יתקחישש

 תיפרג הצאה

 ץוענ קחשמב םילודגה םירבדה דחא

 ומכ שממו ,יפרג ץיאמ סיטרכב ולש הכימתב

 רותפכ לע הציחל ,\ו הויטהוה6פ - ו א1ץו -ב

 ו

 קרש תיווז וזיאמ שחרתמב תופצלו הפמה

 טי 5

₪ 
 לקל קחשמה תא ךפוה

 בוט תואריהל ול םרוג טלחהב הז לבא ,רתוי

 ברקה לש הייארה תיווזש אצוי ךכו .רתוי

 ךרואל ךלש םיקנטב םיעסונשכ תממורתמ

 לוכי התא ,ביואב לקתנ התא רשאכו ידאווה

 תוארלו המלצמה םע לק בוביס וביבס תושעל

 - םינבא רטמ ומכ וילע םיתחונ םיליטה תא

 !ולש טבטה תדוקנמ לכהו

 הרוצב הפיסומ םג המישרמה הקיפרגה

 לשמל םאש ךכ ,קחשמה תריוואל תיתועמשמ

 ונינפב סרפנ עתפל ,רהה הלעמב קנט ונחלש

 ב ,המישרמו תימרונפ הרוצב ביוא סיסב

 .תחתמש

 דקמתהל תלוכי ןאכ שי ,ךכל רבעמ

 יו יי )010 

 עקרקה תא םילצנמ ונאש הנושארה

 ב ףקומ רושימ תוארל ןתינ תוינש רפסמ

 תא 6 רחבנ וב םוקמה תאו תיררה

 .הירליטראה

 ו יז דזמ ₪ דדו .ם ח]א ד

 הברה שי ,ףוס ףוס להנתמ רבכ ברקה רשאכ

 תוצצופתמ תוינוכמ המיחל תודיחי .תוארל המ

 ,הפצרה לע תצפנתמש תיכוכז ומכ םיסיסרל

 םיליט ,םיקנטה לומ םירזפתמש םילייח

 ו

 הירליטראה רשאכ דעור ךסמה לכו ןשע

 הז ךא ,1השטג] אל םנמא הז) הציצפמ הדבכה

 רתויב בוטה היגטרטסאה קחשמ שט

 .(קושב הארנש

 ו ₪20 -ב יתימאה ףיכה ,הזמ ץוח

 לוכי התאו ולש תולגתסהה תלוכיב ץוענ

 ,היגטרטסא קהשמ לכב ומכ קחשמב קחשל

 התאש וא תיתרוסמה ךרדב

 תונורתיה תא - הגרדהב

 ל ךכ ידי לעו ,קחשמב םייגטרטסאה

 .ךיבירי לעו ךיתוחוכ לע תונוילע

 דומלל לובל

 47 'מעב ךשמה
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 = יב לבא = 1 ו
 רשאכ המכחב ושע 0 תיבמ"
 .,ללכב הצר אל 1? תסרג םג ₪ 2

 רופיסב תוניינעתה 9 םכב \ שי םא
 .םימלגמ ונא יכ הלגנ טזסא 2 ירוחאמש
 09 0 דיסרייפ עושו'ג םשב סופיט
 וואזונידה דייצ - 1טזסא ויוניכב םג עודיה
 א ךא ביבח ינאידניא רוחב אוה 1'טזס%
 דאה םשב םוקמל חלשנ רשא ,ופוגב
 ח י ידכ דס 1.058% 1.8065) תודובאה

 ג00ח) "ןגמירפ"ה לש עשרה תוחוכ
 | חו .ןאכ בושח תמאבש המ לבא
 םירואזוניד לש תויומכ יבג לע תויומכ גורהל
 ,דואמ ל % דב ,תצק םיריכזמ םקלח)
 % לש בחרנ ןווגמ קש ל ,(םדא ינב
 < \ . 0% | ,םיינדיתע קשנ לכ

 ל 0 ומכ |

 לש הרוש םייסל 7

 | ו א

 עּוקת ראשיי לי ,בלק רואזוניד ל ץחוו ורית |
 ורית םא םג ךכו תיפוס ותוא % ותש דע ד

 4 / הבורה םעש ןייצנ ה קשנה א :
 5 ו2 4 43 ב \\ ו םג םנשיו 7 4 דירוה |



 יפסכ ןב :תאמ

 שילשה קרפה

 הרדסב ןושארה

 ,תומד תיינב לש  דחוימ

 | תומלוע לש .םלשומה בוציעבו הלילעב

 .םייניבה ימי

 הלודג הרדס |

 הלו .תמדנ ,הזה ןגרפמה חיתפה רחאל זא =

 .,וחשמ רסחש ולגת תורושה ןיב וארקת םאש |

 8 רסחש ל הז 0 0 אל יב םאו

 = ,תמאה ל תודוהל םא --- ..היישעתה |

 ו - .רופיסהמ ב וצחלב אל מפ

 < תעגל .חילצמ ל

 5 אלו חותיפה תווצ ,תידממ 0 הביבסל =

 האצותכו דממ תלת תויגולונכטב רתוכה תא

 הרדס ןאב שיש ,היב והשמ לול שיש .ןניבה | -
 - 0 םיצירעמ 5 םעו יתימא .רופיס םע < 0

 ולבקש המ רתוי וא תוחפ הזו - ו < קרפה תא ונייפאש תוחלצה ןתואב

 . .םפק .ותואב רבודמו -

 \ יקחשמ לש הזה עטקב שממ אל וא ןיבה =  הבוליש

 == תורדסה תחאב רבודמש רפסל לאדכ .,בשחמ

 = .הסינכ הרקיעו ,היישעתה לש רתוי .תובושחה = =

 . הלילע חצפל -- ,תמיוסמ .תומד ךתל <<

 ימי לש םילקאב תירתלמ כ"

 .לכו יתוג לוק-ספ ,תותינח ,תוברח רמואש =

 רנא'זל םיארוק תויעוצקמ םילימב - .רתיה

 5 קז צאט 0/1[ ₪00 הזה

 תחתפתמש 3 0 דימעהל | - ותילכתו = -

 = אל ,ספת אל .ןיירעש ימ רובע .,ןפוא לככב

 המ . ,םייניבה



 תא םימקעמ יאדו םכמ

 קחשמ" -- דמצ תא

 לקמש "יטרפ הרומ" ןיעמ
 .תודדומתהה לע

 - להביהל אל

 - םמצע תא םיאצומו םינוילעה תוחוכב םתנומא
  םיפשכמו | תוצלפמ וב ןדיע  ,שדח ןדיעב
 .םיאצויו הכלממה םולש לע םימייאמ םיירזכא
 "ונא .םיירותסמ ןמז תונולח ךרד ישפוחל
 תא חצפלו .הכלממה .תא ליצהל םירומא
 < תומד .תיינב .ידכ ךות המולעתה
 = ;ינולותימ .רובינ  ןימ . ,תיזכרמ
 = הלילעה םע  דחי .חתפתיש
 ,  הבישח ירגתא םע דדומתיו
 :ּ ,ברקו

 -= עמשנ ילוא הו ,וישכע

 קלחו תצקמב ךבוסמ

 םיעמוש קר םהשכ ףאה

 / | םיגשיהה דחא לבא ,"םידיקפת
 -אוה הזה רופיסה לש םילודג רתויה

 < דלתו וק לע רמושו דואמ יבצק ןיינעה לכש
 < רתוי דיבכהל ילבמ רגתאמו ינויגה
 ירתוכ לש תיעבט הייטנ) יידמ
 ,הז הרקמב .(הזה רנא'זה
 <: הרחבנש תומדה תא הוולמ

 תויומד וא הבוט היפ

 לא תופרטצמש תורחא

 תועייסמ ,הקתפרהה
 ,םדקתהל דציכ תוזמורו

 . םיפשכב ב םיטלוש = כ

 ּ הר לא ונתוא ריזחמ ישילשה קרפה
 .תא  ודביא ןהיבשותש .רחאל | ,תודובאה

 = חונ שמתשמ קשנמ ןאכ שי ,ךכל רבעמ = 5
 היגטרטסאה יקחשמ תא ריכזמש דואמ
 < "תוקלקה" טירפת ונל עיצמ םצעבו ,םיבוטה =
 ,םינושה םיפשכה לע םיטלוש ותועצמאבש =

 בוטה םיגולאידה קשנמ לע וליפאו קשנה ילכ |
 םיענ םכמצע תא ואצמת ,השעמל .ומצע ינפב =

 .תודליגל ופרטצת ,המיהדמ תיפרג הביבסב =
 םיאת ךות | לא ןוזמו םיצפח ופסאתו

 = סחיב ,קית .ךותב םיזכורמש םינטק | שא
 ל פס - םיגולאידה קשנמל =,

 תילגנאה רשאכ | ,ירמגל |

 הזיאמ החוקל אלו תרבודמ |

 םא םג ריפסקייש לש .הזחמ | \

 למל ןונגסב | רתוכב .רבודמ | %

 | ,םייניבה

 .יפוסניא

 םירוזאב  םידרפנ תה
 ירמגל םינוש .םיימילקא |
 פואב  ובצועש |
 לש יברמ לוצינ ךות ,יידמל |
 תכיל ל = ט-
 6 ואו

 לע עגרל בכעתהל םוקמה הז

 קחשמה <

 - < תובושתה תא ביתכמ אוה
 לדעב |  ישפוח אל אוהו תונושה

 קחשמב בוהאל רשפאש המ לכ | =
 | לע עבצא םשש ,בשחוממ םידיקפת | = איה הב םישמתשמש <

 .קחשמ | אוה זאפ ₪ 10 ו

 < טעמכ אוה יתעדלו דואמ ה

 השיש ןאכ שיו .תויח | ,יפוסניא < 4

 םיהדמ

 םשו הפ  .תומדהו

 אא 0-5 וז ,רבד לש ופוסב

 םינשב יתיארש רתוי םיפיה םירבדה דחא אוה

 ןאכ ונב אלש הדבועל טרפו ,תונורחאה
 רכודמ ,םיפתתשמ הבורמ קחשמל תורשפא =

 = = םינשב רצונש רתויב בוטה םידיקפתה קחשמב |
 .תונורחאה |

 מז לכל ומצע תא םיאתמ ,קפודה
 .המריפה תא שייבמ אלו |

 רתויב םיבוטה היצמינאה יעטק
 תויומדה יומיב תניחבמ יתיארש
 | = .ףוגה תפשו
 ב : :דגנ

 = חיטשל תחתמ אוצמל שממ ךירצ |
 |  םוקמ היה ילוא תאז לכב םא לבא
 = לש םיטסקטה תומכב תיחפהל
 ךרד רופיסה תא רפסלו החיתפה

 -טבמש ןכתיי ,ןכ ומכ .ואדיווה יעטק
 רוזעל לוכי היה הריזה לכ לע יליע

 לש םזילאירב םגופ היה םא םג

 .ןושארה טבמה

 6 23 כ

 . = אחר דואמ תיטתסא : התויהל רבעמש ,הקיפרגה
 =  "עפשמו ההובגה תונטרפהמ ללכ המגפנ אל =
 = = ,תזח ילאוטריווה םלועב תועוגתהו תוללצהה =

 = לכ םידקת תרסח תוהדזה רצוי ימעטלש

 ם-- תייעב שי 5
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 וגלה לש ובוש
 תילאוטריו הבכרה

 ינבא יש :תאמ

 תועש בור 1141./-1.18₪ קחשמש ימ רובע ריעסמ הארנ אל ילוא הז .תודמולה םלועב והשמ הרוק םישדוח המכב םעפ

 לבא .עז.\ 81 \דזזסא-ל בוט \[01.ד11/7 הזיא תוחפה לכל וא םיבוט תשר ימושיי ,דממ תלת תוצאהב לגרומשו םויה

 חתפתמו ךלוה םידומילל םיקחשמ ןיב הזה בולישהש ,תודמולב םיפקומ םתאש ולגת םייניעה תא בוט בוט וחתפת םא ,המ

 .ןיינעמ יד אקווד הז םכלש םינטקה םיחאה תא זא םכתא אל םאשו

 קחשל םיבהוא םלוכ ,אל וא ןיינעמ
 םע הז תא בלשל ףידע ,דומלל רבכ םאו
 .םיריכמ םלוכש בוט קחשמ יוצרו קחשמ
 קחשמש ולגת עגרל ובשחתו ובשת םא זא

 ונרכזהש תוירוגטקה לכ לע הנוע וגל ומכ

 ותוא םיריכמ םלוכ ,ותוא קחשל ףיכ -
 .םירבד המכ ונממ דומלל רשפאו

 הי'רבחה ואצי תועובש המכ ינפל
 םצעבש ,הידמ-וגל תרדסב יצרא-דהמ
 םלועמ ונל תורכומה תויומדב תשמתשמ
 קחשמ לש הידמיטלומ תביבס ךותב וגלה
 הבישח חתפל איה הרטמהשכ ,הריציו
 המצע הרדסה .5-13 ינב םידליל הריציו

 ,הריצי וגל - םייזכרמ םירצומ השולש לע
 עגינש ינפל לבא ,תובכר וגלו טמ-חש וגל
 המכב םכתא ףתשנ םמצע םירצומב
 .הזה ןיינעב ונל ויהש םיטבל

 רתויב הלודגה היעבה לכ םדוק
 וגלב קחשל ףיכ טושפש איה ןאכ תמייקש
 םינושה םידידבה תא שיגרהלו יתימא

 - ירמגל רחא םלועב רבודמ ןאכ וליאו

 השפנהב תודבועמו תוהז תויומדה םנמא
 קחשמב רבודמ אל לכה ךסב ךא ,בשחמל
 הנכותה ןיב רוביח ןיאו יסאלק וגל

 חוללו (לשמל סנובייסב ומכ) םידירבל
 וזה הדוקנה תא ונרהבהש ירחא זא .קוריה
 המ - תמאב הלודגה הלאשל עיגהל רשפא
 .וגל הב ןיא םא הידמ-וגלב לודגה ףיכה

 תא ,רמוא היה סרפ ןועמשש ומכ ,ןכבו
 השולשל קלחל ךירצ וזה הלאשל הבושתה
 קחשל ףיכ רתוי הברה ,תישאר - םיקלח
 ןועיטה םע חכוותהל המ ןיאו יתימא וגלב
 תרדס ,תינש .ךכ טושפ הז יכ הזה
 תשמתשמו דואמ תדקוממ וזה םירצומה
 תונווכהל וגלה תריוואבו וגלה תויומדב
 ,תישילש .טמ-חש דומיל ומכ תויפיצפס
 וגלל רכומה וגלה ןיב האוושהה םא םג
 איה תמאה ,תענמנ יתלב איה ילאוטריווה
 תוטישב רבודמו האוושהל םוקמ ןיאש
 .ירמגל תורחא קחשמ

 תובכר וגל
 ןיבמ הפי תוחפ יכה רתוכה הז

 קחשמ והארמב ריכזמו ,השולשה

 לע יליע טבמ םע דממ ודב היגטרטסא

 תויורשפאב אלמ ומצע קחשמה .םירבדה

 ,םירשג ,תומלוע תיינבו הריצי לש

 ,םינוש םיגוסמ תויאשמו תובכר ילולסמ
 לש תוכרעמ תונבל אוה ןויערהשכ

 קחשמה תביבס תא בצעלו תובכר ילולסמ
 ."תיאוגל"ה

 ךירצ הזה ןיינעב חילצהל ידכ

 ,םלש תובכר םלוע תונבל שמתשמה
 תרשל לכויו ליעיו ןוכנ ןפואב דקפתיש
 .הביבסה תא םיסלכאמש וגלה ישנא תא

 . הדובע ןאכ ושע ,תיפרגה הליפנה תורמל
 . תשר יקחשמל עגונה לכב ללכב הער אל
 רבעמ .םינקחש העשת לש יברמ רפסמל

 חולשלו תונטק תויולג בצעל ןתינ ,ךכל
 םהמ לבקלו וגל תויומדל וא םירבחל ןתוא
 .תובושת



 טמ-חש וגל
 ,הרדסב רתוי חלצומה רתוכה והז |

 ער אל דממ תלת) תיפרג הניחבמ תוחפל
 ןיוצמ הארנ אוהש הדבועל טרפו (ללכב
 הזו טמ-חש קחשל םש דומלל ןתינ תמאב
 .ץמאמה תא הווש

 םיליחתמל דחוימב דעוימ הזה רתוכה
 טמ-חש קחשל םיעדוי אל ןיידעש
 רתויב תוטושפה תומרב הנווכהל םיקוקזו
 .'וכו םילייחה ,חולה ,קחשמה ילכ לש
 םיארנו דואמ םיירוקמ ,בגא םילייחה
 דועו עורפה ברעמהמ םירקוב ,םיטאריפכ
 םילייחה דחאש םעפ לכב .תוקרבה המכ
 םייחל תררועתמ תומדה ביריה תא "לכוא"
 .דחוימב קיחצמ היצמינא טרס גצומו

 לע םירבח לומ קחשל ןתינ ,ןכ ומכ
 טנרטניא ימושיי ידי לע וא תדלקמה
 תולודגה תוחלצהה תחאב רבודמ יתעדלו
 .טמ-חשה דומילל עגונה לכב רתוי

 .ה"ש 169 :ריחמה

 .הלעמו 6 ינב :דעי להק

 םירבד ינש

 הריצי וגל
 םלועב וגלה ידידב םִע םיקחשמ ןאכ

 תומלוע תונבל איה הרטמהשכ ידממ תלת
 ןויערה .ילאודיבידניאו ירוקמ ןפואב
 תוררועתההו השפנהה אוה ןאכ ירקיעה
 גישהל ןתינ אלש המ ,תויומדה לש םייחל
 םש תיסאלקה וגלה תרדס תועצמאב
 .ןוימדה תרגסמב תוראשנ תויומדה

 הלועפ שפוח םנמא רשפאמ הריצי וגל
 םג וב שי ךא ,ןוימדהו תוירוקמה תניחבמ
 םהב םינכומ תומלועל סנכיהל תורשפא
 םינכומ וא םיירוקמ םימגד בלשל רשפא
 המכ ןאכ בצעל רשפא לכה ךסב .שארמ
 םיבוט םיילוקה םיטקפאה ,םידמחנ םירבד
 חולשלו ונרציש םלועה תא איפקהל ןתינו
 .דחוימב בינגמ אצויש המ ,הספדהל ותוא

 .ח"ש 169 :ריחמ

 .הלעמו 8 ינב :דעי להק

 ?המ זא
 האיבה וגל תרדס ,רבד לש ומוכיסב

 ישיא ןפואבו םיפי םירבד המכ ונל
 ביבס ילש תודליה תונורכיז לע יתקפרתה
 אל ואוב לבא .הלאה תויתואה שולש
 תרדס דחא דצמ ,סיסבה תא חכשנ
 החילצמ תמאב אל הידמיטלומה
 לבחו הבכרהה קחשמ לש ףיכב תורחתהל
 וכלה וא םירבדה ןיב ובליש אלש דואמ
 דוס ןאכו) ינש דצמ ךא ,הקיטובורה ןוויכל
 תא דקמל החילצמ וזה הרדסה (םסקה
 הריוואל ותוא סינכהלו שמתשמה
 .עבצו השפנה לש תניינעמ

 םהש אדוולו הלאה תוקפההמ תונהיל םילוכי תמאב םיריעצה םישמתשמה םא בטיה קודבל יאדכ ,לכ םדוק
 .(הזה ןיינעב םיריהז יד ויה לכה ךסבש) םיקוושמה לש ליגה תוצלמהב םיללכנ

 םנמא הז .רחא והשמ וא דמחנ לייח הזיא לש ןטק וגל קחשמ אצמנ ,הידמ-וגל לש הנכותה תוזיראמ תחא לכב *
 .יתימאה וגלל ןובאית ררועמו דומח הז לבא ןטק
 .ירבע בותיכה קרו רזומ (שירבי'ג ןמ) "תיאוגל" תורבדמ תויומדה תובכר וגלב
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 חטב םכיניבש םיקינ- -ב"יה םנמא

 ,היונפ היינש םהל ןיאו תויורגבל םישרוח

 ץיקהש רתיה לכל ריכזהל הצור ינא לבא

 ,םיל תכלל רשפאו (?ףרוח ללכב היה) עיגה

 - םילגנמ תושעל ,עבטה קיחל תאצל

 , םושמ םא .בשחמב קחשל וא םיקינקיפו
 ,הנורחאה תורשפאב םירחוב םתא המ

 םידומעה ינש לש עדימב שמתשהל ולכות

 .בשחמה יעוציב תא רפשל ידכ םכלומש
 ורקש תויעבמ תולילקב קמחתהל ,םכלש

 ,רקי ןמז ךוסחל - רוציקבו ,םירחא ה'רבחל
 .<:דועו דועו דוע קחשל ולכותש ידכ קר

 - םידמול) ןמזב םירצקש םכמ ולא רובע
 הריקס :רודמה ריצקת ןלהל ,(?תויורגבל
 א לע הבצק

 == 3)כ

 .תורשפ או

 /הנכותה םוקימ לע עדימ 07 ₪007-ה

 .. הקודב הטיש סו ה |
 < ;לש .רוביח .:םויסלו ,םיעקתנש םיקחשמ

 1 וידחי 0-2 "ציאמ ינש

 שדנד-שדח בשחמ הנק ילש רבח ,ןמזמ אל

 .בשחמה תא הבכמ אוה רשאכש בל יתמשו

 .תובכל ךירצ אל אוה ,\1ח0088 98 ךרד
 בשחמהו ,חוכה רותפכ תרזעב בשחמה תא

 ,ןכ ומכ .תיטמוטוא ומצע תא הבכמ ולש =

 הָנוכת התוא תא שיש םג בל יתמש

 םאה איה ילש הלאשהו םידיינ םיבשחמב |
 ,ו(:ם00%% 98-ל הרושק וז הנוכת
 ?ללכושמ םא -חולל וא םישדח םיבשחמל

  םוי אובי" :םעפ רמא יניס םכח

 ..רחאל רצק ןמז .םמצע תא ובכיי םיבשחמו |

 ."!םלועה לע וטלתשי םה ןכמ

 הנוכתה :תוניצרב וישכעו ,ייקוא

 8077 ₪007 תיזעולב תארקנ תיארש

 תצקו םאה-חולל רקיעב הרושק איהו

 יאדווב התאש יפכ .הלעפהה תפישמל

 םיטרדנטס יפל םירצוימ םיזראמ ,עדוי

 ללכ ךרדבו (41 4% ,7'4א) םימיוסמ

 ..םיוסמ לדוגב זראמל םיאתמ םא-חול לכ

 לטניא תרבח הגיצה ,1995 תנשב

 רתוי לק היהש ,ךא םשב טרדנטס

  הלק םינושה םיביכרל השיגה) גורדשל

 הברהו (רתוי בוט רורווא) רתוי ליעי ,(רתוי

 ,תוילאירס תואיצי) םינפב ןגלובמ תוחפ

 לע תואצמנ 28/2-ו 058 ,תויללרפ

 - ףסונב .(םיפסונ םיסיטרכ לע אלו םאה-חול

 לבקל לוכי 47% גוסמ םא-חול - לכל

 תא תובכלו הלעפהה תכרעממ הארוה

 תא הרעסב שבכ גדא ,רוציקב וומצע

 םניא ,\1א-ו //1-ש ריכזהל יאדכ .קושה

 םא-חול תונקל םיצור םתא םאו ,םימאות

 41% זראמ םג שוכרל םכילע היהי ,גדא

 םג ףילחהל יאדכ ,תונמדזה התואב) שדח

 | .(רתוי ריהמ ןורכיזל ןורכיזה תא

 םתא םא ,הרקמ לכב .ףסכ ,ףסכ ,ףסכ

 עיקשהל יאדכ אל ,בשחמה תא םיגרדשמ

 ןשיה טרדנטסהש ןוויכמ ,41' לש םיביכרב

 אל םתאו ,המיהדמ תוריהמב עווג הזה

 | ...[באה ןדיעב ראשיהל םיצור

 .םשב הנכות תמייקש יתנבה

 < .לכב לפטל הלוכיש 0 6
 <  ,ל/1מ00088 95/98-ב םינטק םירבד ינימ

 תונכות לש תויראש לש יפוס קוליס ומכ

 רשפא ןכיה .תופסונ :תומישמו ונרסהש |

 / חחוטב איה םאהו ,וז הנכות גישהל

 | ?שומישל

 ;הרלוהל תנתינ וז הנכות .,ךלזמל

 קטש .אז6 05011. :האבה תבותכב =

 רש סאו 05/00 ג /

 :הנכותה ,ךכ לע ףסונ דוא מ אז .םאמ
 לש קסידב בטיה תרתסומ וזה
 רשפא ץמאמ תצק םע ךא ,?/:ח0סוא 8
 .חתוא דירוהל םוקמב םש התוא רתאל
 .הייקיתה תא חתפ ,טושפ .טנרטניאהמ

 ןנוכב) \ד0018\אמפא ד\יסואתתדיסצ |
 .לש קסידה רשאכ ,ךלש םירוטילקתה

 .הנכותה תא ןקתהו (ןנוכב ומס 8

 לוכי אל ינא ,שומישה תוחיטבל רשקב)

 העיגמש הנכות םושל ו

 .(...טפוסורקיממ =

  קתשמה םע תינכט היעב יל שי
 בלשב אצמנ ינא - 11 אא 0
 ינא רשאכו ,םלועה ףוסבש ריעה לש

 הרוצב עקתנ קחשמה ,ריעב טטושמ

 קחשל יל רשפאמ אל הזש ןבומכ .תיארקא

 היינש לכבש ןוויכמ ,תילמרונ הרוצב

 .דואמ לכסתמ הזו עקתיהל לולע קחשמה

 איה ,ריכזאש יאדכש תפסונ הדבוע

 ידממ תלתה ץיאמב שמתשמ ינא רשאכש

 תכרעמה ,(/0סס0002 לע ססובמה) ילש



 ,וב שמתשמ ו ינא :רשאכו ב תעקתנ \
 תוחפל אוה לבא עקתנ ןיידע קחשמה
 = תא עקות אלו /ומ60א-ל יתוא ריזחמ
 ?םישוע המ ,רוטקוד .ןיטולחל תכרעמה

  וקחיש ריכמ ינאש ה'רבח ינימ לכ
 תויעב ילב אז תגאפגא60-ב

 קחשמה יתעידי בטימל ןכלו ,ללכ תוינכט |
 עדימהש הארנכ .םייניצר םיגאב ליכמ אל

 הנקתהב וא - והשפיא קופד קחשמה לש =

 תא .תשכר הב תונחב ילוא) וו 8
 | ךא ,יטסרד .ןורתפ הז .םנמא .(...בשחמה |

 - .דיחיה ו ןורתפה אוה םיתעל

 | 0000 ץיאמ יתשכר ,המ ןמז ינפל =
 = ,תעכ .ונממ הצורמ.ינאו ד לש

 לש דממ תלתה תצאה תא רפשל ןיינועמ ינא =

 : הרוק) רוטילקתב וא ,ךלש חישקה ןנוכבש -
 .םלתשמ - תוטירש ללגב תובורק םיתעל
 .(בוט בצמב םירוטילקתה 0 רומשל
 ..תרזוח הנקתה תוסנל אוה ץלמומה ןורתפה
 .לוכי התא ,דבוע אל הז םאו ,קחשמה לש
 5 שקבלו .קחשמה תא תינק הב תונחל תכלל
 הז לכ םא .רוטילקתה תא ופילחי/וקדביש
 .בשחמב רדסב אל .שממ והשמ - דבוע אל
 תא שדחמ ןי 'קתהל 0 יאדכו 0

 801 בצמש יתנבהו ילש בשחמה -
 א 605 זאפ אדפתז ם4ש) | ,

 ו-2 .יסיטרכ ינש רבחל רשפאמ =
 יניצר רופיש לבקל ידכ ,הרבח התוא לש =

 - יבגל הרוק המ איה ילש הלאשה .תוריהמב =
  רשפא םאה ?תונוש תורבח לש םיסיטרכ
 תורבח לש /002002 יסיטרכ .רבחל |
 ,דיג1נ) תונוש
 .?811 בצמב ו |

 / לע םיססובמש דממ תלתה יציאמ לב
 םיטרדנטס יפל םייונב |

 < .תויהל רומא הז ינורקע ןפואבו ,םישקונ =
 " לש 00002 יסיטרכ ינש רבחל ירשפא |
 = ,"ינורקע ןפוא"ב רמוא ינא .תונוש תורבח
 תא הסינש דחא ףא ריכמ אל ינאש ןוויכמ
 (5-א8ג1 ףידע) ראוד לבקל חמשאו ,הז

 .סתפדנצמ

 .קירטה תא וסינש םיארוקמ אשונב
 = רפסמ ל"וחב ,הרקמ לכב .הזה םכחותמה
 = בש לש תבלושמ הכרע תועיצמ תורבח

 תייצרוגיפנוק ץירהל תדעוימש ,םיסיטרכ
 אל ינא .תדחוימ החנהב ,ןבומכ ,תאזו ,1
 .יאדכ לבא ,ץראב תוכרע ולאכ שי םא חוטב
 | .אשונה תא קודבל

--------7 

 | תופסונ תולאש לע תונעל חמשא
 :יתבותכב
 .סס6 דס א ששז ל 6 [101ב 11.60
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-9 וי ((לסתיסחל שש א
 כבד י06%=-- אנ 04 לח ל

 תפתושמ תויטרפ

 תושדח תויחנה תרדס הררהש ב"הרא תלשממ

 ומסחיי ןהיפל ,טנרטניאה תשרב תויטרפל עגונב

 עדימ תלבקמ םיינקירמאה תורישה ינתונו תורבחה

 הנגה וקפסי םא אלא ,יפוריאה דוחיאהמ והשלכ

 .לבקתמה עדימה תויטרפל תקפסמ

 יפוריאה דוחיאב תומייקה תויחנהה יפ לע

 לכ ינפמ ישיא עדימ םוסחל הרבח לכ תיאשר

 א ו ו

 ,יווובווסוה

 ז
 8% א 0 6

 יפ לע תוחפל הנגה תקפסמ הניא רשא הנידמ

 המיסח ןיא וישכעל ןוכנ .יפוריאה טרדנטסה =

 םידדצה ןיב תוחישה ךא ב"הראל עדימה רבעמב = =
 תוינקירמא תורבחש ןורתפ תאיצמל דע תוכישממ

 ,לבקל ולכוי

 תכמוס הנידמה ב"הראבש איה היעבה ,תאז םע

 וליאו ןמצע תורבחה לש תוימינפה תויחנהה לע

 .ןהיחרזא תויטרפל ןמצעב תוגאוד הפוריא תונידמ

 םידומילה תינכותל סנכנ טנרטניאה =
 תוסינכמ תואטיסרבינואו תוללכמ רתויו רתויב |

 יאשונבו תויגולונכטב ,םימושייב םירושקה םיסרוק

 םניא םישדחה םילולסמהו םיסרוקה .םירחא טנרטניא
 הסדנה ,םיבשחמ לש "םיינכט"ה םיראתל קר םיעיגמ ₪4

 .םירחא םימוחתב םיראתל םג אלא תרושקת וא

 ידומיל אוה םויכ רתויב טלובה םוחתהש הארנ

 ינורטקלא רחסמל םיסרוק וחתפנ םש ,םיקסעה

 הומלשהה םע דחיב ךרענ אוה דציכו והמ םידמלמה

 הוולמש השדחה תיקסעה הסיפתה ,ולש תויקסעה

 ."וכו ותוא

 6 בה | וס ₪0 0 ו ו

 ףךרח ל םיסרוק םג םיננכותמ םויכ

 םירושקה רתוי םייפיצפס םימוחתו טנרטניאה

 ןיתמהלו רתונ קר תעכ - ינורטקלאה רחסמב

 רחסמב וא טנרטניאב םלש ןושאר ראותל

 .ינורטקלא

 םיפוצרפ שבול "וקג"
 האצי (נ60א0-ה לע תססובמה הנושאר הנכות

 והז - 160218061 5.0 המשו םלועה ריוואל

 ,הליזומ תיבמ "וקג"ה לע יונבה ןפדפד -ודואספ

 יפדב תופצל םישמתשמל תרשפאמ וז הנכות

 לע ררולפסקאה ךרד וא פייקסטנ ךרד טנרטניא

 עצבל תנווכתמ הרבחהו ,שמתשמה תריחב יפ

 ירתא ךרד וא תוריש יקפס ךרד םישמתשמ םושיר

 הנורחאלו תויה ,טושפ וניא רבדה .טנרטניאל רעש

 תרבח ךא ךעודו ךלוה הליזומה טקיורפ וליאכ הארנ

 תווצל םיתנכתמ עברא המרת 0[

 .הפי םדקתמש הליזומב חותיפה

 ?תיטנרטניא הפיטח

 העיבת לטיב ,הדנק ,סקפילה לש יזוחמה עבותה

 תוחיש רדחב ןברוק התיפ הרואכלש םדא דגנכ

 .יטנרטניא
 רטנג סמיי'ג יכ הנעט סנרול טבזילא הלאכימ

 רדחב ושגפנש ירחא ןורחאה ראורבפב התוא ףטח

 םשאוה רטנג סמיי'ג - "5187 \\ 3ע8" תוחישה

 תיבל עיגהל הרקמה קיפסהש ינפל ךא ,הפיטחב

 הרפיסו ,רדח ותואב "תפטחנה" העיפוה טפשמה

 תא ריבסהל ידכ רופיסה תא התדב יכ הירבחל

 .תועובש השיש לש הפוקתל התומלעיה

 םנוצרמ וידחי גוזה ינב וליב ןמזה ותוא לכ

 הלאכימ ךא ,סראתהל וטילחה ףאו ישפוחה

 הטילחהו ףתושמה םדיתעל רשקב הטרחתה

 תיבב הלאכימ תמשאומ תעכ .רופיסה תא איצמהל

 .ללוש תכלוהו המרמב טפשמה

 תשרב קשנ
 דרולוקב שחרתהש ארונה חצרה ירחאש םויב

 קשנה תויונחב םיקסעה ,ןורחאה לירפאב

 .ליגרכ וכשמנ תויטנרטניאה

 םיחדקא גישהל ןתינ טנרטניאב קשנה תויונחב

 גוסמ רעס יבור ףאו םיעלקמ יתת ,םייטמוטוא יצח

 ךירצש המ לכ .וצרתש רחא גוס לכמ וא בוקינ'צלק

 7 להלה ד
 יי פיפ ה-2 הס המ 813000 022-0004 וא

 לכ תשירד חולשמל ו ראוד תבותכ אוה

 עיגהל רומא הילא תבותכו 2255 ,יוצרה קשנה

 | תקידב וא שכורה עקר רוריב אלל םונגמה חדקא

 .קשנ ןוישר

 פו | 8

 = -ב(( 1[ 11 5

 ה

 דיתעה תנפוא

 תכורעתב רקיעבו םלועב םינוש טנרטניא יסוניכב

 םלועה יבחרב תשחרתמה "1הז6ות61 \\ סי

 רושקה לכב דיתעה ונל ןפוצ המ תוארל ןתינ

 רבעמ .ללכב תשרה דיתעלו טנרטניא ימושייל

 רשא תויגולונכט וא םימושיי המכ םנשי ,ךכל

 םע .ריהזמ דיתע ןהל ןוכנשו םלוכ לעמ םיטלבתמ

 ] םיבשחמה םלוע יבגל האובנש םיעדוי ונא ,תאז

 רשאכ ןכש לכ אל ירשפא יתלב טעמכ איה ידיתעה

 .טנרטניאב רבודמ
 יתיבה שמתשמל רתויב םיניינעמה םיתורישה דחא

 םיתוריש .םידחואמ תועדוה יתוריש ארקנש המ היה

 ינורטקלא ראוד תובית ילעבל םירשפאמ ולא

 אתל רפיב תועדוהו תוילוק תועדוה ,םיסקפ לבקל

 .ינורטקלאה ראודה
 \ לבקמ אוה תורישל ףרטצמ םדא רשאכ ,ןפוא לכב

 | ןופלטל העיגמה העדוה לכו ,והשלכ ןופלט רפסמ

 \ ןעמנה לש ראודה את לא יטמוטוא ןפואב רבעות הז

 העדוהה תא .העדוהה גוסל רשק ילב ףסומ ץבוקכ



 ינורטקלאה ראודה תביתב לבקל שמתשמה לכוי 2
 תידוס הנפצה תמסיס תסנכה ידי לע ולש הליגרה
 .תוידוס לע רומשל  תרשפאמה

 .( ון: 618 .טסור , [ר11ןכ: אר .0 1 |\איעט .00ר)

 אל הפוקת וילע םירבדמ רבכש םיתורישה דחא
 תייגולונכטב רתויב ריהמ רוביח אוה תלטובמ
 ב"הראב טנרטניא יקפסו הינופלט תורבח .[1.
 םירשפאמה ולאכ םיתוריש ןתמל ןגראתהל םיליחתמ
 םויכ תלבקתמה תוריהמהמ האמ יפ דע לש תוריהמ
 ;ומכ תורבח ,ךכו .תשוחנ ייושע ןופלט יווק םתוא לע
 קגסוח6 ₪6[ ,תהח[1ןתא 1

 תונגראתהב תואצמנ רבכ (-4016 6 \\/ 1161685 -ו

 הנשה ףוס דע בחרנ יוסיכ תוחיטבמ ןקלחו ,תיביסמ
 .תיחכונה

 תרבח תא הרבע צ /\11020) תרבה 9
 הירתאב םירקבמה רפסמב טפוסורקימ
 רתוי ורקיב הב הפוקת רחאל .הנורחאל
 י \11020כ התלע טפוסורקימ ירתאב םישנא
 לכב .טפוסורקימ תא הרבועב ינשה םוקמל
 ./\()1, החטבב תבצינ ןושארה םוקמב ,הרקמ

 ,[ .גססת+ ,6.12181141) תולודג תורבח שולש 9

 חתפל ידכ ודגאתה (16א8% 1ח%וזטתוסח\%
 לש הדרוה רשפאי רשא ,שדח ןמקוו לש גוס
 המודב םתעימשו טנרטניאהמ העימש יצבוק
 ,/[23 םיעימשמה םירישכמל
 יצבוק לש טרדנטסה ,\/1/3 -ל דוגינב םלוא
 יקוחה טרדנטסל םאות היהי םישדחה לוקה
 .(ת65(2) שדחה

 הליבומה הרבחה ,1/16018 /1'180א תרבח 9
 תא הציפה ,טנרטניא ירתאב שומיש ידדמב
 םירתאב .1999 לש יתנש עברה חודה
 ןתינ םהיניב .העתפה ףא ןיא בוש םיליבומה
 ,/[5א ,צץ גחסס ,/4001, :תא אוצמל
 אסוו6 ,0ו80806 ,(16001116%, (20.ס0ר

 .1,ץ608-ו

 ץיקה תשפוחל הטכאי רוחסל הצור התא 9
 תושעל רשפא תאז םג ?ךלש הבורקה
 ,טנרטניאב
 ;ולא םירתא ינשמ דחאב

 טא טא ספותש טנרטניא תוריש
 ןמויה תוריש אוה | הצואת
 ךכל ירקיעה םרוגה - יטנרטניאה
 לע \/]נסמ.6סתב לש השיכרה אוה
 רבכ ולא םיתוריש ךא ,.1)(1. ידי
 ,הכורא הפוקת םימייק
 שמתשמה לוכי ולא םיתורישב
 ןמוי לבקלו תורישל םשריהל
 ,תושיגפ עובקל לכוי וב יטנרטניא
 ןופלט ירפסמ תוארל ,ןתוא ןכדעל
 .דועו תוארתה לבקל
 הזזק://יאיאא .א6 600160 11ת6.ס0תנ)
 .(ןר11כ:// אא .אר6ת סחר
 תובישיה ירדח וניה ףסונ םישרמ יגולונכט חותיפ

 56ה6016 ₪ו0911ה79 חוה... עו תפוז
 הפ סטפאן! וסטופ טז חה סא 107 ופה

 תק ://ץ גס 91076 .טסתב
 .ןר10://טחססהה661.00תב

 לש שדח תוריש העיצמ איה יכ עידומ לטניא 9
 .תורבחל טנרטניא ירתא תמקהב הרזע
 לוצינב תוחוקל לע לקהל איה הרטמה
 - בורקה רבמטפסב לועפל לחיו טנרטניאה
 םיעובק "עדימ ינסחמ" לע ומקוי תוכרעמה

 רעש היהי ןושארה חוקלהו ,לטניא לש
 יטנרטניא ןוינק םיקמה 3א6116 טנרטניאה
 .לטניא לש התרזעב

 ינב רובע דחוימב חתפנ שדח תוינק רתא 9
 םירוהה הב תידוחיי הנוכת הז רתאל ,רעונ
 לש תוינקה ןובשחל ףסכ דיקפהל םילוכי
 תבותכ .תוינק םידליה וכרעי ותרזעב םידליה
 :רתאה
 .ןר כ: טס 0001800 שס

₪ 8 8 
 םירבדמ הז אשונ לעו םיילאוטריווה
 דע ךא ,דואמ הכורא הפוקת רבכ

 השקו רקי היה ולש םושייה םויה
 ספה תבחרה תויורשפאש לככו

 היצזימיטפואה תייגולונכטו תולדג

 ולא םיתוריש םיכפוה ,תרפתשמ
 .םימישי רתויו רתויל

 \/606א תרבח ,הרקמ לכב
 םג ללוכה הזכש תוריש תקפסמ

 בחרמה תא השעמלו ינורטקלא ןמוי
 תדחוימ הכרע ללוכ ,ולוכ ינורטקלאה
 יסיטרכ המכ ןיינעמ .שדוחל רלוד 1,500-ב
 ?ךסוח הז הסיט

 הי ג: = ו

0% 

 "דץ 3 טוג] ויקר וז דס
 ונפט | עצום סבה 7 טו
 ומייק 5 לקו 54 סמלה לש 155%

 | הו
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0 ₪ 

 ב ווחמ ו | |

 שיש וא טנרטניאל םירבוחמה םידליה רפסמ 9
 רשאכ ,הלועו ךלוה תשרל הפיצר השיג םהל
 ויהי 2005 תנשב יכ הלוע שדח רקחממ
 .תשרב הטמו 16 ינב ןוילימ 77 -ממ הלעמל
 שחרתמ רתויב רכינה לודיגה םויהל ןוכנ
 .תיפיספה היסאו הקירמא ןופצב

 ליחתמ 7'גח16 \\'גזח6ע רודיבה ןרצנוק 9
 תנווכתמ הרבחה - טנרטניאב רודיב עיצהל
 ,טנרטניאב "האלמ הרשמ" רודיב קיפהל
 לש הרושב לכהו היזיוולטב הרחתיש גוסהמ
 .םישדח םירתא
 דיתעל הלילק המגוד הווהמה םירתאה דחא
 אוצמל ןתינ אובל
 .ןר1כ:// ראו .6חז6 ותת טסה - ב

 4 20 0יש2-5-ש* רולר = ללב 5 יפלו == למ ב) 03-00 ו-8400. 000%--ה- ה
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 םיברקתמ לודגה שפוחהו ץיקה
 ו

 .ריוואב תאז שיגרהל רשפא

 ירחאש םויב תושעל םינווכתמ םתא המ

 רעונ ינב רתויו-רתוי ,ןכבו ?ןורחאה םויה

 חיוורהל ידכ לודגה שפוחה תא םילצנמ

 בשחמה גורדיש תמישמ ירהש ,ףסכ טעמ

 םניא טושפ םירוההו ;ךּכ-לכ הלוז הניא

 ירה ,קלח"הוע ףילחהל שי -עודמ םיניב)

 ץיאמ סיטרכ ונ יי

 שופיחב טנרט

7 

 תא שממל ונל עייסל םילוכיש םירחא

 מוזמ רתוי טעמל וניתופיאש

 הדובע שופיחש איה הנושארה הנקסמה

 רבד אל אוה (לארשיב תוחפל) טנרטניאב

 חוכ תורבחש הארנכ ,תישאר .טושפ

 תא וניבה םדאה

 טנרטניאב םולגה ברה לאיצנטופה

 ,תשרה ךרד םידבוע סויג לש תלוכיבו

 רחא שופיחב יתלחתהש ינפל דוע לבא

 שממ ןיא יכ ררבתמ ,הקוסעתה תורבח

 ימשר ינוטלש עדימ רוקמ שפחל םעט

 זוהש ללגב טושפ ,ולא םיאשונב קסועה

 יש

 תכשל אלו החוורהו הדובעה דרשמ אל

 יי

 לכ הרוצב ברקתמש ידיחיה ימשרה רתאהו

 חוטיבל דסומה אוה הז אשונל איהש

 םיצור שממ אל ונחנא םשלו ,ימואל

 .אל ןיידע תוחפל ,עיגהל

0 

 אל ןיידע ץראב

 ל <
 כ = 2 רוש

 חוטיבל דסומה ימואנ

 םירחקונ שלעסמ

 תודדגהו םיחממ

 05-כ הרבשה תורבוח
 - םיחוסמ

 תונמא
 וינ'זכ*ב

 ד ב

 לבקל ןתינ ךא ,הדובע .תאיצמב עויס

 ףתושמ םזימ ךרד הדובע יאשונב ץועיי

 תירבעה הטיסרבינואהו דרשמה לש

 ,םילשוריב

 ארקנ הטיסרבינואב אצמנה רתאה

 קסועו ,הרזאל ץועיי תוריש - יילי

 ןוגכ דרשמל םירושקה םיכר ץועיי יאשונב

 ,םיסימ ,ךוניח ,ןוכישו רויד ,תואירב

 ו יי

 .דועו

 תויוכזה לע ץועיי ונלביקש רחאל

 תנידמב םיקסעומכ ונלש תובוחהו

 קושב הדובע תאיצמל הנפנ ,לארשי

 הבוטה ךרדהש ןבומכ .ישפוחה הדובעה

 יבורק לואשל איה הדובע תאיצמל רתויב

 ונא ךא ,הבר החרט עונמל ךכבו החפשמ

 תא עגרכ ונל ןיאש החנה תדוקנמ םיאצוי

 .וזה היגליבירפה

7? 2 

 הרו-ר ץו"'* ווזא
 ו -

 הדובע - קרפל זרדויטו כונו

 טינרצקמ הרש קול ראב * צרה רזרב - הקיט
 הד , ו
 ל * רוט יתצ\פ הדוהע יסחי

 םומיניט רקע ךברעה ןורח קו *  יללה דס > ןןדסנפ וונרש
 ₪, * תנו םייצוטיק ומבחר
 ?היזחהדתה ;הדתההה "רה

-. > 
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 בורק -קוחר דובע

 איה הדובעל רתוי תוחונה םיכרדה תחא

 םצעב איה הנווכהשכ "קוחרמ הדובע"ה

 בורק ךכ לכ ,דואמ בורק ,בורקמ הדובעל

 .תיבהמ שממ תעצבתמ איהש דע

 -- וו וכ תרוצל

 הרוע םהב בוטהו ,םיבר תונורתי

 :. ויל ומ

 ףסכ תיוורהל ידכ תיבחמ

 רתא .שבלתהל אל ףאו

 לש האצות אוה קוחרמ הדובעב זכרתמה

 טפוסיטנמו רטנס -ופניא תרבח לש םזימ

 ו ו

 ו

 הדובע תורוצת לע עדימ קפסמ רתאה

 יכרד ,הדובע תוטיש ,םיאנת ,קוחרמ

 תובר תורבח לש הדובע תועצהו רושיק

 .ל"וחמו ץראהמ

 אל איה קוחרמ הדובעש הדימב

 ואצמתש ןכתיי ,םכלש ןיינעה שממ

 ןאכ ."99 הריירק" רתאב ןיינע רתוי

 ישופיח לע בר עדימ אוצמל ןתינ

 4 תוטיש ,הדובע

 ,שפחל יאדכ ןהב

 תורוק בותכל דציכ

 בותכל דציכ ,םייח

 תשגל יתמו םייח תורוקל הוולמ בתכמ

 םיירטמוכיספ וא םיינכטוכיספ םינחבמל

 .בר עדימ דועו

 תונויער רתאה עיצמ ,תאז דבלמ

 רקיעב ,םינוש םימוחתל תיעוצקמ הבסהל

 ונינפב ןייצמ רתאה .בשחמה תועוצקמל

 ןכו ץראב םיליבומה םיקיסעמה םהימ

 .לודג םישורד חולל השיג רשפאמ

. 
 דורש

 דב ר-הושק "בב 1 שיצא ירצה דרק =
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 ןיא רתאב עדימה לכב ם

 וק ץעויל וכרד תונפל '

 אוצמל ןתינ

 הדובעה קושב רתויב הלודגה

 ,קיידנ םא וא) בחרה םלועב

 ו

 יו יב

 רק ל יש יל

 : ללכ עיתפהל ךירצ

 ,טנרטניאב םיטטושמ

 י הריירק רתא

 ייהה םוהתב

 ,ןג11כ://וא\א א .זגט .טס.ו1 - ב

 יו יו

 ,םימדקתמה היגולוגכטה ימוחתב

 אוצמל ןתינ רתוי קימע

 תושעיהל לוכי שופיחה

 ךרד וא ,(התא)

 ג ןתינו רתאל תרשוקמה

 דיר יל

 ינורטקלא תועדומ תוחול

 הדובע וב שפחל רתויב ינויגהה םוקמה
 םיצר םתאש ינפל זא ,תועדומה חולב אוה
 לוא םכלש עובשה ףוס ןותיע תא תונקל

 יטנרטניאה תועדומה חולב קודבל יאדכ

 .םכירוגמ םוקמל בורקה

 תועדומה ח

0 
 וי

 ההובגה ןוכדעה תו יטנרטני

 תועדומ אוצמל לכות הז חולבו ,

 רבכו רפסמ תוקד ינפל קר ומסרפתהש

 חולל סחיב םישרמ ןורתי - ריוואל ולע

 אוצמל ןתינש יעובש דחה תועדומה

 ףסכב ןוכסיחה לע רבדל אלש ,םינותיעב

 .העדומה גיצמל םגו הדובעה שרודל םג

 ל יק

 שרפנו ,דועו קט -ייה ,תונ

 ליכמה דחא ךורא ףד ינ

 .רתאב הדובעה תועצה לכ

 רפסמ ןה

 רי כ יי
 חולה .רשק תריציל ךרדו הדובע

 רוזא לש חולה היה יתצפיק ויל

 השעמל הז חול ,ריעה ח

 םע) ספדומה ןותיעב עיפומש הזל

 המישר עיפות הדובע תועצה רודמל

 ,תוריכזמ ,הדובע ימוחת לש תנגרואמ

 ,הקיפרגו טוטרש ,תוריכמ ,תור

 ,תויוחילש ,תורגנ ,גניטקרמלט ,

 .דועו הסדנו

 םיירגוסב ו ת לכ די

 ותוא תחת אוצמל ןתינש תועדומה רפסו

 ותואב קוידב תועיפומ תועדומהו גוויס

 ותיעב תועיפומ ןה וב ןפוא

 :;רתאה תבותכ

 וון: עי .וס] 60 .ו1/1טהשה/

 רתויב םיימנידה תוחולהז

 הז חול - 161620816 - ה היה יתשג

 םגו םירחא תוהולמ םג ויתועדומ תא גישמ

 ךכ .ידימ ןוכדעב תועדומ ןאכ תומסרפתמ

 םימוחתב תועדומה ןיב ףודפד דבלמש

 יי

 עדימ תוכרעמו הנכומ ,חוטיב ,האופרו

 תשירד תעדומ םסרפל םג ןתינ ,י'וכו

 יטמוטוא ןפואב ךל חתפיי התיאו הדובע

 חרתמה לע םיטרפ ליכמה תועדומ קית

 .ךיתועדומ םע
 יל

 ייזכוס"' תיאשהל תורשפאה איה הז חו'

 ב ב ב

 ע .תונועה דומ ךרובע םירתאמה

 תויפיצפסה ךיתושירד

 ;רתאה תבותכ

 ור 11ןכ://רצט וטו

 אוצמל ןתינ טלחהב וב ףסונ יניצר חול

 "סולפ הול" :אוה תוניינעמ

 לה .!ו110://צש .1.ט1]0.1 :תבותכב

 :ןוגכ " ,םיבר  םימוחתב קסוע

 ,םיבשחמ | ,תויורכה

 ו

 הדובעה ישופיח רודמ

 ךרדב יידמל סומע
 ,ונל עייסל ידכ ללכ

 ןטק תועדומ רתא

 ה ךשוממ ןמזל וילא בכעתנ אלש ףסונ

 תרצהח:י""לש 7  תועדומה רפת

 ! ת ביז ת:ב-ב א 6[ % אוסה

 .ור1וכ:/ עצי .תטו 1810 1 .6]11/45/

 טעמ יכ םא) ביבח ןורחא רתא דועו

 ב יי ו מ

 11 ןכ:// רש א .6-ר הז 1.60 .1]

 ק אל המישמ הניה הדובָע שופיח

 םיעדוי ונלוכ ךא תובורק םיתעל תשאיימו

 ונתרטמ יהמו תאו םישוע ונא עודמ

 .החלצהב זא .תיפוסה
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 טיג



 ףד וא רתא םירצוי ונא רשאכ .תמאה לע הדונ ואוב
 רשא ב בורל םישמתשמ ונא טנרטניאב שדח

 .- -- 0 ןקלח | (םימדוק 0 וירנעה
 .םניח הקיפרג תצפה איה םתרטמ רשא םירתאב ןקלחו

 הלאכ .וניניב םנשי ",תאז .תורמלי
 יפידעמ ןיידעש

 ווג דואמ הבחה ףיסוהלו רתוי הלודג
 גהל ריבס ןכש ,רתאל

 דב בשוח אל רחא דחא

 רב הקיפרגה תריצי
 8 -- ו רבדהו תונמוא 7 יהוז

 ו םע ה רויצה 0 0 םעפ יא הסינש ימ לכ
 ילוא דבלמ) התיא תושעל המ שממ ןיא יכ עדוי ,\/גם00%8

 שמח הזיאל םכל קיצהל קיספהל םינטקה תוחאה וא חאל םורגל

 םיצבק ל איה ןיא םג תאו ל ,(תוקד רשע וא
 - .טנרטניאל םימיאתמה םיטמרופב

 .יתשקיב הילע הנכותה הנומתל תסנכנ ןאכ
 | ./\0006 1110817310 8 -ה

 ₪ ילו בשחמה

 ו 5 ראול
 0%ז [6

 ווי תפה +

 חיעבצ 24 תויביפ תפו
 .םיצבקה לב

 םע בלושמ שומיש .תרשפאמה

 1110511810ז - ל

 ,0006 לש .תורחא הקיפרג
 הדבועהמ םתנבצעתה יאדו

 וו ו

 ןכ םג הרתפנ וז היעב .תומייק

 ו בי ושש ₪0 | 0

 תא םיריכמ תבשחוממ תונמוא וא הקיפרגב םיקסועש םישנא
 ליחתהש המש ףכ ,דואמ הכורא הפוקת רבכ 240006 ירצומ תרדס

 םויה ךפה ,שוטניקמ לע םידבועה םיאקיפרגל םירצומ רפסמכ
 מ לודג קלחש תויפרג תונכות לש דואמ הכורא הרדסל
 .טנרטניאה םוחתב םייפארג תונורתפל שדקומ

 ךא ,"טנרטניאה ןועגיש" ינפל בר ןמז חלחה הרדסה ,השעמל

 לע טנרטניאה לש העפשהה הלודג המכ דע ןיחבהל ןתינ םויה
 הזה םוחתב תשרה תספות קוש חתנ הזיאו תבשחוממה הקיפרגה

 4006 01(11105178- ה אוה הרדסב םיירלופופה םירצומה דחא

 .הזה רצומה תא בטיה םיריכמ רבכ יאדו תבשחוממ הקיפהג ירצויו

 בולישהש ןוויכמ וזה הנכותב שומישב תויעב המכ ויה םויה דע =
 הסרגבו- ,ירמגל םלשומ היה אל. ההדסב םירחא םירצומ םע
 תויבקעו .תודיחא רתוי םיאצומ ונא הנכותה ילש תינימשה

 40086 לש: םירחא םימושיי

 .(הפסתר 4אז - הו 1010807 -ה רקיעב)

 וזה הסרגה םצעבו ,דימ הזב שוחי קיתווה שמתשמהש ןאכמ
 רשאכ ,םויה .שומישה 9 6 ו יו 8 שי

 | 0 ב רישי ןפואב הרובעה
 קה כ מ .ולאשנש תוטאלפה איה תפסונ תפסות
 טסו 001 -ו

 ףסונב םידבוע םתא םא
 תונכותב

 ןהב ויהש  תובר תונוכתש
 -ב/- םג - רואמ .וליעוהו

 ךניא  טושפ

 ורקאמה יומד) ןונגנמ ידי לע
 (ץםסוסצתסק-ב | םייקה
 תורדס רשרשל םכל רשפאמש
 אלש ידכ תולועפ לש תובכרומ
 לע בושו בוש רוזחל וצלאית

 םיטנמלא יבגל תולועפה ןתו
6 
 !!!54זה(סז | 0%



 ושגזספ6וו 1.0 :םש
 0 . 7 7 טסקט ךרוע :גוס
 ו 6-7 28006 :לקשמ
 ל :תבותכ

 12566 :לקשמ | 8 אמה -
 ::תבותכ

 ו . ו יסחש| ו -,ה וו : |
 ה = ה |," 0 - הגיצמ 0 .בושו בושו /
 לש תיטמוטוא הדרוה רשמה הר - / :ףלש בשחוממה כ הכירעל ליבקמב שממ תוירפסה ץע |

 | החרש .םוצר ה 8 תוכות דחיות 3 .תעה לכ המצע

 .תורחא תומדקתמ תונוכת םנשי
 = = >קותינ ,תונמזותמ תודרוה לוהי" :ןוגכ ה .." 0%

 ו תרשה תאיצמ ,תשרחמ יטמוטוא = | 3 - : מ ל ו וי אבה וקל |
 ה -" 5 - ו

 רולפסקאו פייקסטנ לש הלועפל תוגזמתה | הו ל "95 טנרטניא .יִלָכ :גוס
 .5ח6086 תנכות וז .יוכו = <תוידוחיי תו לותר סמ רמה ופ 4% 7609 :לקשמ
 0 | :תבותכ
 וכ //1ז מורס 6 ו

 יופמ יח טנרטניאה רשק לע רמוש
 ל

 | סו

 | 1706 :לקשמ
 חוגל /\סוססה עפר תוסס 10.2 :תבותכ

 ו ה תריציל הנטק ק החיש תנכות 6 : - . . 9 , 0 - 2 | , הר 0 7 | | | קפס תרמוח יפ ו
 .פתהזואבז6 נכות יהוז .תורישה

 \וסחס4 2.0 :םש

 תואדוה :גוט

 7 הנוכת אוצמל ולכות ,ךכו .םינוש
 תוינבתו םיטס ןכו 1!!ט0(878ז-ה לש
 .,ךנואמ כב טסקט תליתש ומכ תוחיכש תולועפ
 7 0 0 6110 -ה םג ונילא עיגה 9

 ב םיטקיורפב הל תולק רתיב 7 תעכו
 0 ומ ו \107-ה // השדחה הסרגה
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 ר/ כעת ופא ב.
 6 דחה רט[ת ,ב עי כ)יש

 ? כ י' כני 19 -ב-

 | ככ יב רב המ
 [(עדיה רוכז א ,ער]ייר\ קוכ ..\צ

 תזכ 3 םסרפ 5 י<9]55ע ו
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 + 5 7 כד+2ב | [
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 ּ , 0 / ו 0

 5 ₪ וא" ב[ | 2 5%
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 72 0" ₪ .5*ש
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 : י רב:דב-
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  .עתרמתד5 כתו 7 שב ?* א
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 .קי
 לכ ור 75
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 1 0 תא + שיגרחל רש 0 3
 .ךא- ,ללכבו ,ףדרמה לש תובהלתהה תא |

 ?ןקחשה לש יתורחתה דצה תא "םיקילדמ"

 = = .,תונפל ידכ הנימי וא הלאמש םישקמה לעו
 = לחשמל תמגרותמ תויהל ללכב הלוכי
 ?לתואיצמ

 קחשמ אוה עסטשתתפוזפפא
 צו תואיצמה תא הדצה קרוזש הלועפ /הגיהנ

 המכ קחשמ

 הנהמ רתויש ₪
 ,ךכו .יפיכו ₪
 יה ל כ מ

 אל ןקחשהש
 רהזיהל ךירצ [

 ,תינוכמה לע
 לוכי אוה

 לט ל העיסנמ | תונהילו תויוריהמב
 ץיאהל רשפא .םיביהלמ םירוזאבו תופרוטמ
 תורחא תוינוכמ ךותל קסרתהל ,ףרוטמ ומכ
 תורעמ תוריק ביבס בבותסהל ,תוריק וא
 םילולסמה ,ךכל ףסונב .תופמר לע ץופקלו

 = פ

 םיגהנה ה ראשו ה םניחל ₪ תרקי .תוריהמ 0
 | 00 ,ךוחיג םע םכתא ופקעי = = ,ץיאהל ידכ הלעמל שקמה לע הציחל םאה

 אוה קחשמב םיבוט תוחפ תצק םיטנמלא |
 ,יידמ תולק תושיגרמ תוינוכמהש הדבועה

 תיארנ תיקנעה תיתכתמה תינוכמה וליפאו =
 םוקמב ,עקרקה לעמ תפחרמ איה וליאכ

 קומע הלש םירעוכמה םילגלגה תא עיקשהל
 תוינוכמה לש הדימה הנק ,ךכל רבעמ .המדאב
 תוינפה ,םיבוביסה לכ םעו ןוכנ הארנ אל
 םיטלוש ונחנאש בושחל רשפא ,תויוקסרתההו
 תינוכמב אלו קוחר טלשב תינוכמב
 ."תיתימא"

 תוינוכמה םוחתב בר ןוויגל ףסונב
 הנומשב םג ןייפאתמ קחשמה ,תויטבורקאה
 -טסופ חטשב לולסממ לחה ,םילולסמ
 ילולסמ דעו םיאפר ירע ךרד יטפילקופא
 היצנגילטניאה םגש ןייצל שי .םיליגר ץורימ

 בשחמה תטילשבש תוינוכמה לש תיתוכאלמה
 הארנ קחשמה תיפרג הניחבמו ,יידמל ההובג
 ,ןיוצמ

 < קחשמ אוה סוא תפ1 כ ,םוכיסל
 "  רחאל ךא ,יידמל הנהמו ירוקמ תוינוכמ =
 < תוינוכמבו םילולסמה תנומשב םיקחשמש =

 : . ךרוא = ומצע תא הצממ אוה ,תונושה =
 | .יידמל רצק

7 % 5 

 .,הטושפ הטילש ,הביבח הקיפרג
 םיננכותמו דואמ םינווגמ םילולסמ
 .תקסופ יתלב האנהו ,בטיה
 :דגנ

 רצק םייח ךרואו יידמ תולק תוינוכמ |
 וו

 :דעי להק

 רבד םושש תוינוכמ יקחשמ יבבוח
 .םהילע סאמנ אל



 0 הלה המישמ הנניא לאדווב וזו תומדו = =

 = /טמניס) יעונלוק ןפואב תומאתומ תוביבסה
 = בור רשאכ ,םינבמו רוא יקזבהב שומיש ךות --
 תלת עונמ לע תוססובמ תוינוציחה תוביבסה = -

 < תורוטסקטה ,תאז תמועל .רתויב ריהמ ידממ | =

 | הממ - .תומד -- םימיאתמה קשנה - תתולעתב

 - = = תוחלצומ תואצותהש ןייצנ ןפוא לכב

 = .םיתעלו ,תוחפ תוחלצומ םכלש הביבסה לש =
 . 0 תוכיאה לדבהו תוטושפ דואמ ןה יידמ תובורק =

 ה .שלוב יד תויומדה תייצמינא ןיבל ןניב
 : . קחשמה יבלשש השוחת ןאכ שי ,ללכב

 [(|( | | םיכרדה תא | םיעיצמ | רזייחה רותב
 [ | םיברה העונתה שפוחו תויביטנרטלאה
 | = .סנירמה לייח תוביבס םגש תורמל ,רתויב
 = לש םשורה ונשיש ךכ תובצועמ 608101 - הו
 | .תונווגמו תולקועמ תולעתו םירבעמ

7 | 
6 ./ / 

 תעקשומ הרידא תויעוצקמ וזיא יתיאר ,הפוריא לש םיקחשמה יאנותיעמ המכ םע שגפמו רוק ₪אק₪0855| | ו 0 הקילדמ םיירהצ תחוראמ ץוח .ןודנול לש עונלוקה יתבמ דחאב שחרתהש דחוימ עוריאב ש / ש ש שש | | | | יתיאר /41ו08 5% ל לש הנושארה תגצמה תא
 :דעב ,תוקפהה לש תויצטנזרפל עגונה לכב דחוימבו ונלש םוחתב

 תריחב תורשפא ,חתמ .דממ תלת | קראפ דייהה לומ שממ אצמנש "המניס המנימ" עונלוקה תיבב שחרתה עוריאה
 תלוכו רסוחו תדחוימ היצמינא ,תומדה תדמועש תימלועה 02% תרבח יאישנ םע םיהדמ שגפמ הז היה םצעבו ,םסרופמה
 דחוימב ץלמומ .תויומדה תא תופצל | רקיל תרקת ונילעמשכ םילהנמ תואסרוכב הבישי ידכ ךות ,ךכו .וזה הקפהה ירוחאמ
 שר ימושויל .קחשמה לש הנושארה תגצמה תא וניאר קנע ךסמו הלוחכ

 תגרד ,ופוס דעו ותליחתמ דובעל בייחמש .םיפתתשמ יבורמ תשר יקחשמ לע דחוימ שגד םימששו הרורב קחשמ תייצנגילטניא המ ,בלשה ךותב הרימש תורשפא ןיא םישרודש ,שממ לש ןונכתו הבישח םישרודש ידממ תלת ןשקא יקחשמ לש ןדיע ,שדח :ךגב ןדיעל םיסנכנ ונאש םוחתה תא הוולמש ימ לכל רורב היה ,בכרומו ריהמ ותויהמ ץוח

 ךירצו ההובג קחשמה לש ישוקה |
 .הברה ןמאתהל

 00 יכוק
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 ?קראפ הנולל תכלל בהוא אל ימ
 םיפולה | ,תושגנתמה | תוינוכמה
 תבכרב תיחרכהה העיסנהו םיפרוטמה
 בשחמה יקחשמ םלוע ,ןפוא לכב .םירה
 תא ונל איבה ,הזה ןיינעה תא חנז אל
 תא תעכו דאתאמ תגאא טיהלה
 .אסז .םא600 5 א דע 600%

 רצונ א 01[ א 078 דצ6ססא

 תא םג ונמזב רציש ריוס סירכ ידי לע

 הסינו ,ןיוצמה דא ג א 087 דצסססא

 דחי דא ש/\ 6 לש תוקיתמה תא בלשל

 תיביטיאוטניאהו הטושפה הטילשה תכרעמ םע

 אצי הזו - דא גא5ק087 דצ6ס0סמא לש

 !בוט טושפ
 םיסיכ םע םזי תויהל אוה ןאכ יסיסבה ןויערה

 םיעושעש קראפ םיקהלו ןממל הסנמש ,םיקומע

 - םינפוא ינשב קחשל רשפא םצעבו חילצמ

 םיבוטה םייחהמ תונהיל טושפו "ישפוח קחשמ"

 תוסנל רשפאש וא ,םיעושעש קראפ לוהינ לש

 םילשהלו עיצמ קחשמהש תונושה תומישמה תא

 .םיוסמ דעי ךיראת ינפל םידעי

 תומישמה ,קחשמב םימדקתמש לככ ,יופצכ

 תויהל ךילעו תובכרומ רתויו רתויל תוכפוה

 הנושארה המישמב ,המגודל ךכ .ןלבסו ירוקמ

 טעמ וב שיו חוטש אוה ךתושרל דמועש רוזאה

 תויעב תופסוותמ קחשמה ךשמהבו ,םיצע

 ךלש חטשה עצמאב קנע םגא ומכ תויפרגואיג

 ,בגא .ילמרונ חותיפ םיענומש תועבגו םירה וא

 םייק קראפ לע ךתוא תוחינצמ תומישמהמ קלח

 ותוא ךופהלו קראפה תא רפשל ךדיקפת רשאכ

 .רתוי יחוור קראפל

 םבלובש יפלכ
 יכה רבדה ,םיעדוי :

 קראפ הנולב בושח ב
 םינקתמה .אוהי "ד

 קלחהש ךכ ,םירהה תובכר רקיעבו םינושה

 בכרה תריחב ביבס בוסנ קחשמב יגטרטסאה

 רשאכ ,םהלש לכשומ םוקימו חלצומ םינקתמ

 לכל םימיאתמש םינקתמ ןווגמ שי ךלש קראפב

 ךכו ,םירקבמ רתוי ועיגי םהילא ,םיאליגה

 .םאתהב ולדגי םיחוורה

 קלחה ךא ,יידמ טושפ עמשנ לכה ןאכ דע

 תונשל תורשפאה אוה קחשמב רתויב חלצומה

 ךרוא ,עבצ) םינושה םינבמה ינייפאמ תא

 תובכר תונבלו ('וכו תלוביק ,םולשת ,העיסנ
 יךלשמ םירה

 הטושפ דואמ הטישב תונבנ םירהה תובכר

 תויווז עובקל רשפא רשאכ ,"וגל" תויומד

 וליפאו ,םיפול ,תורהנמ ,םיעופיש ,תונוש

 עטק ינפל םישנאה תא תמלצמש הנוכמ םקמל

 .דחוימב דיחפמ
 הלעפהל הלק קחשמה לש הטילשה תכרעמ

 ךכ ,םיללגנ םיטירפתו םילמס לע תססובמו

 \/1ם00וא5 תא וימימ האר אלש ימ וליפאש

 ,תאז םע .ביבחה קשנמל תוריהמב לגרתי

 הרושק קשנמב יתלקתנ הב הדיחיה היעבה

 | יאש ןוויכמ ,ןויקינה ישנאל

 | ךירצשכ םתוא רתאל רשפא
 .תופיחדב םיוסמ רוזא תוקנל

 תבכר םימקממ רשאכש איה תפסונ היעב

 יא ,םיעירפמ םיצעה ,רחא לודג ןקתמ וא םירה

 רובעל םיבייחו תיטמוטוא םתוא ריסהל רשפא

 | היעבה .תינדי םתוא ריסהלו דחא דחא םהילע

 | םינעוט רשאכש איה יתלקתנ הב הנורחאה

 | קחשמה ,רתוי םדקומ םתננכיתש םירה תבכר
 םינקתמ וא תועבג לעמ התוא םקמל השקתמ

 תינדי התוא םימיקמ םתייה םאש דועב ,םירחא

 .תומייק ויה אל הלאה תויעבה

 ןושאר טבממ הבהא
 םיבוטה םיעוצעצה - ילש הלימה תא וחק

 ,םהב תופצל סאמנ אלש ולא םה רתויב

 3011 020085788 לש |םיקראפהו

 םישנאה לכ םִע ,ולאכ קוידב םה דצ 600%

 לש תודיריב םיחרוצו םהב םיבבותסמש םינטקה

 !!!ףיכ ...םירהה תובכר

 ה ג
 וי

 חומישמ .טושפ קשנמ ודומח הקיפרג

 הלוע ישוק תמר חולעב| תונווגמ

 וו!תובינגמ םירה תובכר ןנכתל רשפא

 ןויקינ ישנא רותיאב םיוסמ ישוק שי

 םירה תובכר םקמל היעב שיו תופיחדב

 וננכות םה וב הזמ הנוש חטשרב

 וו צה ד

 םידומח םיקחשמו םיקראפ ונול יבבוח



 ו 0 2

 יל ווב ויו וו ויב לצא גישהל | ת'נ ,טפופורקימ לש



" 
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 ו 8
 רנו 1 1 / ן , /

 יקצסולופ ןרע :תאמ

 | םיבשחמ .רשאכ ,בר ןמז ינפל
 = ,רטסוטמ םיקזח רתוי תצק ויה םיישיא

 ו

 =. םילקש לנש "התלע סובוטואב העיסנו
 = טלשש הגיהנה רוטלומיס ,ג"א םירשעו
 5 חלה אוהו 157 סע1שת היה ץראב
 | | העיסנ תייווחל רתויב בורקה רכדה
 ו || | רובע םלשל ילבמ ,לבקל רשפאש

 תחא - םיכמה רפסמ אצי ויתובקעבו חלצומ = ==
 הארקנ 71 סאוצמ לש ו .-

 ה תרו>
 7 ,םוילאירה תגרד היה ₪57 כא[]ץם-ב

 .הגיהנ רועיש

 ל םירבדה דחא

 קחשמ רוציל וחילצהו וסינ קחשמה יננכתמו
 < גוהנל תיכז הב תינוכמה .רתויב יתואיצמ
 תינוכמב. .אוצמל רשפאש המ לכ תא הללכ

 < ,תיתימא תינוכמב שיש םירותפכהו םיגוחמה

 .ךוילעה ןהצקב המודא הדוקנ םע ביבח הגה
 = .תואדמ טסו (תינפ המכ תעדל לכותש ידכ)
 . םיפדוָר םירטושה םא תוארל לכותש ידכ)
 \/ .רשפיא קחשמה ,ןכ ומכ .(ךירחא
 ו ילמרונ שיבכב גוהנל
 .תורחא תוינוכמ

 0  ,םמעשמ עמשנ ילוא הז
 .יידמל הנהמ היה הז ךא
 | רובעל היה רשפא דימתו
 [( -יל העונתה יקוח לע
 ₪ ירכ הרטשמ תדיינ
 ,ןכא .טהול ףדרמ חתפל
 -קחשמ היה דד כאזצמ

 1 החוד
 וו תה

 09 ו 0% 7 5 0 4 16 סם

 0 0 ו 1
 הוו 0 סו ₪

 ו 5 5 ו וחש

 ירטסיה םיהלל הבשחנ אל |
 ימשרה ךשמהה קחשמ ונילא עיגמ
 הברמלו ,דמפד סחזשמ 0" 00 -ל

 .יידמל חלצומ'אוח לזמה- --
 .ךל םירשפאמ הגיהנ יקחשמ .דואמ טעמ

 םילולסמ ןווגמב 44 ,תוינוכמב :גוהנל

 "י:לב תא .ללכש קיודמ םינועש חול :הליגר

 תעכו

 ול

 ףסונ ןקחש דגנ וא בשחמה דגנ םיפרוטמ ="
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